
SPREKEND 
 
“Ik ben op zoek naar de waarheid achter de werkelijkheid” 
 
Riet van Dijk 
 
Als leerling aan de HBS tekende Elen Boer-Smits al. Maakte zij tekeningen zoals andere 
pubers hun gevoelens in gedichten uiten? “Nee,” zegt ze, “ik vond het gewoon leuk om 
bloemen of een landschap te tekenen. Ik werd me er toen echt van bewust dat ik daar 
plezier in had.” Nu op 57-jarige leeftijd is haar schilderkunst toch ook een uitdrukking van 
gevoel. “Ik schilder vanuit mijn ontroering”, vertelt ze, “het gevoel van ontroering of 
fascinatie dat de natuur, maar ook een foto in de krant bij mij kunnen oproepen.” Elen 
Boer experimenteert met allerlei stijlen, van realistisch, sprookjesachtig tot abstract. Ze 
houdt niet van het geijkte. Ze schilderde een portret van haar dochter, zittend, maar de 
stoel liet ze weg, want die staat er altijd al. Experimenterend en ontdekkend streeft ze ook 
een doel na: “Dat ik eens hét schilderij zal maken, een schilderij waar ik intens tevreden 
over kan zijn.” 
 
Pas op vijftigjarige leeftijd ging Elen Boer naar de Vrije Academie voor Beeldende Kunsten in 
Nunspeet. Na de HBS en een hogere opleiding werkte ze eerst als verpleegkundige. Daarna 
trouwde ze en kreeg ze vier kinderen, een periode waarin ze zich vanwege tijdgebrek niet veel 
met tekenen of schilderen bezighield. Later volgde ze enkele schildercursussen, maar dat voldeed 
niet. “Het was te vrijblijvend, vond ik, er was geen stok achter de deur. Ik wilde echt wat leren, 
verder graven in de materie.” Ze begon aan de vijfjarige opleiding aan de Vrije Academie. “We 
hadden een jaarprogramma, maar je moest ook heel veel zelfwerkzaam zijn. Een leraar zei me 
eens: ‘Je doet die opdrachten niet voor mij, het maakt mij niets uit wat je doet, je moet het voor 
jezelf doen’. Aan die opmerking heb ik veel gehad. Vanaf toen ben ik heel hard aan de slag 
gegaan.” 
 
Experimenteel 
Ze kreeg eens een opdracht om de herfst uit te beelden, en dan niet door vallende blaadjes te 
tekenen, maar door de indruk die de herfst op je maakt, weer te geven. “Dat vond ik interessant, 
het uitdrukking geven in vormen en kleuren aan het gevoel dat iets bij je oproept, de essentie.” 
Daarop is ze nog steeds gericht. “In mijn schilderen ben ik altijd bezig te interpreteren. Er is iets 
in mij,” zegt ze, “ik denk dat het ontroering heet, fascinatie. Als ik schilder, haal ik dit gevoel 
naar boven. Ik zag bijvoorbeeld in het Nederlands Dagblad eens een foto van een Papoea, die mij 
erg aansprak. Daarvan heb ik een schilderij gemaakt. Ik heb ondertussen een hele fototheek van 
bijzondere feiten, van foto’s die mij iets doen. Ook de natuur - vlinders, bomen, bossen, de 
jaargetijden - is een belangrijke inspiratiebron voor mij. 
Ik zie het schilderen als een zoektocht, een proces: door middel van experimenteren, hard 
werken, kritisch naar mezelf kijken, durven af te gaan, probeer ik iets te ontdekken, iets uit te 
vinden, me te ontwikkelen. Ik heb veel geëxperimenteerd en nog steeds doe ik dat. Ik ontdekte 
dat ik het belangrijk vind dat er een bepaalde logica in het schilderij zit. Ik schilder nu ook steeds 
meer abstract. Ik vind het soms vermoeiend dat een schilderij iets voor moet stellen, dat alles er 
op een bepaalde manier uit moet zien, dat is al zo bekend. In een abstract schilderij heb je het 
recht om je fantasie te laten gaan. Ook als kijker kun je erbij denken wat je zelf wilt, je kunt 
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gewoon wat ronddwalen in het schilderij. Maar veel mensen geven wel aan dat ze dan een 
houvast missen.” 
De neiging tot abstraheren is bij Elen Boer heel sterk, maar wat bijvoorbeeld de Duitse 
performance-kunstenaar Joseph Beuys deed, die een concertvleugel vulde met waspoeder, gaat 
haar te ver. “Dan ben je los van normen”, zegt ze. Kunstzinnige normen zijn voor haar belangrijk. 
Ergens heeft dat ook met haar christen-zijn te maken. “Ik vraag God ook om zijn zegen over mijn 
werk als kunstenaar. Ik wil werken vanuit de wetenschap dat ik zijn kind ben, vandaaruit wil ik 
schilderen.” 
 
Schapenschilder 
Elen Boer is bij de Zwolse kunstenaarsvereniging het Palet aangesloten en exposeert binnen dat 
verband ook regelmatig. “Ik vind het prettig om in een groep te werken. Het werkcontact en de 
feedback vind ik onontbeerlijk. Ik wil graag veel over hun en mijn werk praten en ook over kunst 
in het algemeen. Mijn ervaring is wel dat dit in de praktijk nogal tegenvalt. Misschien ligt dat aan 
de Einzelgängers-mentaliteit van kunstenaars. Sowieso is kunstenaar-zijn een eenzaam gebeuren. 
Het schilderen zuigt al mijn aandacht op, ik ben er altijd mee bezig, ook als ik niet schilder. Het 
is voor mij een eerste levensbehoefte. Het liefst zou ik elke dag hier in mijn atelier werken. Maar 
de consequentie van die gerichtheid op het schilderen is wel dat je in sociaal opzicht kunt 
vereenzamen.” 
Ze laat zich ook inspireren door andere kunstenaars. “Ik vind het belangrijk te zien hoe 
kunstenaars in het heden en verleden werken. Ik ga regelmatig naar tentoonstellingen en ik lees 
kunsttijdschriften en kunstkritieken. Ik kijk belangstellend, gefascineerd en aandachtig.” Van 
Gogh is een voorbeeld voor haar, in zijn kleurgebruik en zijn keuze voor alledaagse onderwerpen 
- bijvoorbeeld de aardappeleters. De Groninger schilder Hendrick Werkman zette haar er met zijn 
stilistische werkwijze toe aan, gebruik te gaan maken van grafische technieken. Ook het werk van 
een beroemd en berucht kunstenaar als Jackson Pollock inspireert haar. Aan de wand van haar 
atelier in Zwolle hangt een ingelijst citaat van de Amerikaanse abstract-expressionist die 
schilderde door in een soort trance met zijn kwast verf op het doek te gooien, te ‘drippen’. Zo 
ontstond zijn kunstwerk. “Ik beeld mijn gevoel niet uit, ik druk het uit”, zei hij. “Dat spreekt mij 
erg aan”, zegt Elen Boer, “dat hij zo ongelooflijk dicht bij zijn gevoel, bij zichzelf bleef.” 
Maar ze is ook kritisch. Er moet harmonie zijn in de voorstelling, evenwicht in de compositie. 
Schilderijen kunnen voor haar te vol zijn - “ik zie het nu gauw als een schilderij geen eenheid is, 
als er beelden uitgeknipt kunnen worden”. Soms ook is een kunstenaar in zijn onderwerpkeuze 
voor haar te afstandelijk, een ander blijft te veel hangen in emotionaliteit. 
Daarom is Anton Mauve van de Haagse School haar grote voorbeeld. Hoewel zij zelf een modern 
kunstenaar is en liever abstract werkt, spreekt deze negentiende-eeuwse realistische kunstenaar, 
die woonde en werkte in Laren, het dorp waar zij opgroeide, haar het meest aan. In zijn lijn wil ze 
verder werken. Tijdens haar opleiding schreef ze een scriptie over hem. ‘Mauve schilderde 
verfijnd en dat spreekt me aan, doet me goed, geeft me een goed gevoel’, schrijft ze. ‘Hij dweepte 
nooit, is zo ontspannen in zijn manier van tekenen en schilderen.’ “Mauve staat bekend als de 
schapenschilder,” zegt ze tijdens het gesprek, “maar dat is onjuist getypeerd. Hij wilde schilderen 
en onder andere schapen waren een aanleiding om dat te gaan doen. Hij schilderde realistische 
landschappen, maar liet ook elementen weg, ‘componeerde’ het landschap met het doel zijn 
schilderij een eenheid te laten zijn.” 
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Zelfportret 
Als ze zijn natuurlandschappen met schapen bekijkt, herkent zij haar eigen gevoel erin, het geeft 
haar een gevoel van ‘eindelijk thuiskomen’. Mauve spreekt haar in alles aan, in zijn kleurgebruik, 
zijn vorm, zijn compositie, maar vooral ook in wat hij uitdrukt. Ze schrijft: ‘Mauve geeft op zeer 
gedisciplineerde wijze weer wat er in hem leeft en wat hij voelt, maar hij wordt nooit 
sentimenteel of dramatisch. Mauve kon zijn gevoel steengoed verwoorden, schilderen. Daardoor 
wordt alles heel teer en kwetsbaar. De analyse van zijn werk vindt daar een grens: er blijft iets 
ongrijpbaars aan zijn werk. Dat wordt versterkt doordat Mauve alleen vrijgaf wat hij wilde. Hij 
grenst af, blijft introvert. Laat niet toe dat anderen zich met zijn gevoel bemoeien. … Bij alles 
waarin ik hem getypeerd en gedefinieerd heb, blijft er iets over dat ondefinieerbaar is, niet tot op 
het bot te determineren. Dat kan ook niet als je beseft dat zijn schilderijen ook uitingen van zijn 
intieme gevoelens zijn.’ Ze merkt ook op dat er op Mauves schilderijen vrijwel nooit een vrouw 
en een man samen staan afgebeeld. Haar commentaar: ‘Hij had een goed huwelijk, maar 
misschien wilde hij dat voor zichzelf houden.’ 
Op een vergelijkbare manier gaat Elen Boer in haar werk met emotie om. Het ligt ten grondslag 
aan haar werk, er is een heel kort lijntje, zegt ze, maar ze dringt haar persoonlijke gevoel niet op. 
Ze praat vooral in algemene termen over de persoonlijke emoties die zij uitdrukt in haar werk, 
bijvoorbeeld in haar schilderij met de titel ‘De spijtbetuiging’ (zie afb. p. 198). “Spijtbetuiging 
komt voor in verstoorde verhoudingen,” zegt ze, “het gebeurt dat een verhouding zo is dat er spijt 
moet worden betuigd. Dat heb ik in mijn eigen leven meegemaakt en dat vond ik erg. Maar ik 
wilde deze verhouding ook aan de kaak stellen. Mijn visie is dat mensen gelijk zijn, vanuit de 
gedachte dat alle mensen verlost zijn in Christus, in Hem zijn ze gelijk. We blijven vaak hangen 
in dat we een zondige aard hebben, terwijl we verloste mensen zijn. Vanuit die basis kun je veel 
relaxter met elkaar omgaan.” 
Wel vond ze het moeilijk om hierover te schilderen. “Ik wilde het eigenlijk niet, maar ik heb het 
toch gedaan. Je kunt het mooi houden, niet verder gaan, nooit over ruzie schilderen, maar zo is 
het leven volgens mij niet. In mijn werk ben ik op zoek naar de waarheid achter de werkelijkheid. 
Vroeger was ik vooral geïnteresseerd in kunst als het mooi en harmonieus was, ook omdat ik 
idealistisch ingesteld ben. Maar door levenservaringen ging ik sceptischer naar mooie plaatjes 
kijken. Ik leerde dat er veel maskerade is, er wordt veel de schijn opgehouden, ook in kunst. Ik 
ben nu realistischer, wat ik noem christelijk-realistisch. Ik denk dan aan Psalm 23 waarin wordt 
gesproken over grazige weiden, maar ook over een dal van diepe duisternis. Dat staat in één 
psalm, het wordt in één adem genoemd, en ik geloof dat dat meer de werkelijkheid is. 
Mijn verlangen is om te zien dat er eigenlijk veel meer speelt. Zo wil ik ook graag met mijn 
medemens omgaan. In mijn werk in het ziekenhuis en later ook in de Aanloop in Zwolle, waar 
drugsverslaafden en daklozen komen, ervoer ik dat het beter werkt om de maskers af te doen, om 
gewoon eerlijk, jezelf te zijn. In een goede relatie zou ik daar nu ook niet meer onderuit kunnen. 
Dat kan soms wel confronterend zijn. Ik heb bijvoorbeeld een zelfportret gemaakt dat een collage 
is van tekstjes en woorden die mijn herinneringen en gevoelens weergeven. Dan laat je jezelf echt 
zien, het laat zien hoe mijn leven in elkaar zit. Mensen die hier binnenkomen en die dit werk zien, 
kunnen denken: wat gebeurt hier nou? Er zijn ook genoeg kunstenaars die zoiets niet zouden 
doen, die het veel te dichtbij vinden komen. Zij schilderen liever gewoon een landschap. Maar 
schilderen is voor mij ook communiceren, uitwisselen, delen.” 
 
Voor meer informatie: 
Elen Boer-Smits, Hunzelaan 21, 8032 XG Zwolle, telefoon: 038-454 58 59, e-mail: 
wlboer@tip.nl; website Palet (waar meer werk van Elen Boer te zien is): www.hetpaletzwolle.nl. 
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